HISTÓRICO DO PLAN DE ACCIÓNS DE
MELLORA DA FACULTADE DE HISTORIA
Curso 2011/2012 - Curso 2015/2016

Área de Calidade
Cadro de seguimento do plan de melloras
Revisión / Valoración da acción de mellora

Ficha de mellora

CENTRO

Nº de Ficha
de mellora

Curso
académico no
que se formula
a acción

Programa de calidade
asociado

Criterio do
programa ao que
se asocia

Ámbito de
aplicación

Titulación (sempre
que o alcance sexa
titulación)

Facultade de
Historia

103

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

8

Títulación

8

Títulación

Denominación da
acción de mellora

Punto débil / Análise das
causas

Obxectivos

Actuacións a desenvolver

Remodelación dda
Máster en
memoria da titulación
Valoración, Xestión
tras o abandono do
e Protección do
profesorado da
Patrimonio Cultural
ESCRBCG

Inadecuación da memoria da
titulación á realidade de
implcación de centros
implicados na docencia

Necesidade de remodelar a
memoria da titulación a nova
situación en canto á
participación de centros na
docencia

Remodelación da memoria
da titulación

Adaptación da
normativa do Traballo
Máster en
de Fin de Máster á
Valoración, Xestión
aprobada pola
e Protección do
Universidade de Vigo a
Patrimonio Cultural
fins do curso
2015_2016

Inadecuación da nornativa
específica da titulación á
normativa xeral da
Universidade de Vigo

Necesidade de adaptar a
nornativa específica da
titulación á normativa xeral da
Universidade de Vigo

Redactar e aprobar a nova
normativa de TFM

Data límite
para a súa
execución

Data para
realizar o
seguimento

Recursos /
financiamento

Responsable da
súa aplicación

Responsable do
seguimento

Recursos Humanos

Coordinación de
Materia/Coordinaci
ón da Titulación

Coordinación da
Titulación

15/12/2016

Recursos Humanos

Coordinación de
Materia/Coordinaci
ón da Titulación

Coordinación da
Titulación

31/12/2016

Indicadores de
execución ou
evidencias
documentais da súa
implantación

Observacións

Actas da CA e
Evidencias de
actuación

Acordo da Comisión Académica da
Titulación e da Xunta de Facultade
para a Declaración de Intencións da
Remodelación do Título. Datas
establecidas polo calendario para a
remodelación de titulos.

Actas da CA e
Evidencias de
actuación

Acordo da Comisión Académica da
Titulación e Xunta de facultade

Facultade de
Historia

102

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

Facultade de
Historia

101

2015-2016

Certificación da
implantación do Sistema
de Garantía de
CALIDADE

7

Centro

Centro

Implicación do PAS en
temas relacionados coa
Calidade

Práctica ausencia de
desvinculación do PAS ás
tareas de Calidade

Implicar ao PAS no
desenvolvemento e
implantación das cuestións
relacionadas coa Calidade no
centro

Da nova RPT deríva a
creación dun centro de
apoio aos centros con
diversas tarefas, entre
outras, á Calidad

30/10/2017

Vicerrectoría de
planificación ye
desenvolvemento

Xerencia

Equipo decanal e
Comisión de Calidad

30/11/2017

Facultade de
Historia

100

2015-2016

SGIC (Revisión pola
dirección)

6

Titulación

Grao en Xeografía e
Historia

Incrementar o número
de TFG defendidos
(Taxa de gradación)

Tasa de gradación media

Aumentar a tasa de graduación

Difusión do curso específico
impartido pola biblioteca do
campus de Ourense e
charlas informativas ao
estudiantado

20/10/2017

Non se precisan

Equipo decanal,
Coordinación TFG e
Comisión de
Calidad

Coordinador TFG

30/10/2017

Lista de TFG
defendidos e
superados e Taxa de
graduación

Facultade de
Historia

99

2015-2016

Certificación da
implantación do Sistema
de Garantía de
CALIDADE

6

Titulación

Grao en Xeografía e Analizar o rendemento
Historia
das materias

Lixeiero aumento da taxa de
rendimento das materias
cunha taxa inferior ao 50%

Analizar este item no próximo
curso

Análisise da taxa de
rendimento do curso 20162017

10/07/2017

Non se precisan

Equipo decanal,
coordinación de
calidade e
Comisión de
Calidad

Coordinación de
Calidade

10/10/2017

Tasx de rendimiento
curso 2016-2017

Reclamacións nas enquisas de
satisfacción sobre a
Revisar o cornograma
dificultade de seguemento
Máster en
Revisar o calendario de cada
das materias do
Mellorar a organización
das materias do módulo 2
Valoración, Xestión
materia do Módulo 1 e 2 e
Módulo 1 e 2, e propor
(reflexado nos índices de
académica e as posibilidades no
e Protección do
facer unha nova proposta
un novo calendario
seguemento da titulación
rendemento) e proposta do
Patrimonio Cultural
para o curso 2016-2017
docente
alumnado para un calendario
que simultanee materias do
módulo 1 e 2

15/07/2016

Recursos Humanos

Coordinación do
Máster;
Coordinadores de
módulos;
Coordinadores de
materias

Comisión de
Titulación do Máster

31/07/2016

Convocatorias e actas
das reunións;
Cronograma e
Calendario docente

Facultade de
Historia

98

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

5

Títulación

Facultade de
Historia

97

2015-2016

SGIC (Revisión pola
dirección)

5

Centro

Centro

Habilitar un espacio
como sala do
profesorado

Ausencia de un espacio
común

Tener un punto de encontro
compartido co profesorado

Tras o traslado dos servizos
da Vicerrectoría do campus
a un novo edicio,
redistribuir os espazos libres

20/05/2018

Propios do centro e
Unidade técnica do
da Vicerrectoría do
Campus de Ourense
campus

Equipo decanal

01/07/2018

Facultade de
Historia

96

2015-2016

Certificación da
implantación do Sistema
de Garantía de
CALIDADE

5

Titulación

Grao en Xeografía e
Historia

Mellora das
infraestruturas das
aulas (enchufes e
mellora dos asientos)

Ausencia de enchufes nos
pupitres e sillas non
confortables

Mellorar as infraestuturas das
aulas

Extender as accioós de
mellora a todas as aulas da
facultade

01/07/2018

Vicerractoría deo Unidade técnica del
campus de Ourense
campus

Equipo decanal

01/10/2017

Obra executada

Esta acción no depende do centro,
senón da Vicerreitoría de campus. A
decana asume a función de
intermediaria para lograr este
obxectivo

Estado / Nivel de
cumprimento

Resultados obtidos

Grao de
satisfacción

Accions correctoras
a desenvolver

Realizada

Satisfactorio

Alto

Seguemento dos
resultados do
cambio de
calendario no curso
2016-2017

Responsable da
revisión

Data da
revisión

31/06/2017

Implementar un aula
de gravación en
Ausencia de aula de gravación
Grao en Xeografía e
relación á mellora da
que permita gravar a
Historia
modalidade
docencia
semipresnecial

Facultade de
Historia

95

2015-2016

Certificación da
implantación do Sistema
de Garantía de
CALIDADE

Mejora de
infrastructuras

Titulación

Facultade de
Historia

94

2012-2016

SGIC (Revisión pola
dirección)

4

Centro

Facultade de
Historia

93

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

3

Títulación

1

Centro

Centro

Centro

Adecuada
redistribución do
persoal de
administración e
servizos

Reforma da Relación de
Postos de Traballo na Uvigo

Gravar a docencia de dúas
materias do 2º cuatrimestre

Instalar os medios
necesarios

30/05/2017

Vicerrectoría de
planificación e
desenvolvemento

Servicios Uvigo TV e
Unidade Técnica do
camous

Equipo decanal

15/02/2017

Docencia gravada nas
dúas materias na
plataforma Moodle

Reasignación do PAS adecuada
ás necesidades do centro

Reunioóns co xerente e a
vicerrectoria de
planificación e
desenvolvemento

12/10/2017

Non se precisan

Equipo decanal y
Comisión de
Calidad

Equipo decanal

12/07/2017

Relación de postos de
traballo e asignación
dos mesmos e
ubicación no campus

15/07/2016

Propios

Coordinadores
materias/Coordinac
ión do Master

Coordinación da
Titulación

31/07/2016

Guías Docentes das
materias

Equipo decanal

01/04/2017

Revisar os apartados de
Revisar e adecuar os
Máster en
competencias,
Adccuar os apartados de
Algunhas dierxencias entre as
apartados de competencias,
Valoración, Xestión
metodoloxías,
competencias, metodoloxías
fichas da memoria e as da
metodoloxías, planificación
e Protección do
planificación docente e
das materias á memoria vixente
titulación vixente
docente e avaliación nas
Patrimonio Cultural avaliación nas fichas
da titulación
fichas das materias
das materias

Facultade de
Historia

92

2015-2016

Certificación da
implantación do Sistema
de Garantía de
CALIDADE

Facultade de
Historia

91

2015-2016

Certificación da
implantación do Sistema
de Garantía de
CALIDADE

1

Titulación

Grao en Xeografía e
Historia

Analizar as posibles
Analizar o resultados do
causas do descenseo do Descenso, en xeral, do índice
próximo curso. Xa que se
índice de satisfacción
de satisfacción no
mantén a práctica de solo
do estudantado e de
estudiantado
consultar a 3º de grao, polo que
ser posible, subsanarlas
a mostra é a mesma

Facultade de
Historia

90

2015-2016

Certificación da
implantación do Sistema
de Garantía de
CALIDADE

1

Titulación

Grao en xeografía e
Historia

Incrementar o número
de estudantado en
primeira matrícula

Cifra que non alcanza os 45
estipuladpos pola Xunta de
Galicia

Facultade de
Historia

89

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

9

Centro

Centro

Incrementar a
implicación da
comunidade do centro
na Calidade

Facultade de
Historia

88

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

9

Centro

Centro

Mellorar a
operatividade da
Comisión de Calidade

Facultade de
Historia

87

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

8

Títulación

Incentivar la
participación en las
Encuestas de
Evaluación Docente

Realizada

Satisfactorio

Alto

Realizada

Satisfactorio

Alto

I1: Número de
estudiantes de nuevo
ingreso por curso
Na Comisiçon de Calidade do
académico
30/03/2017 acórdase establecer como
I4: Resultado de las
meta o 50% de participación do
encuestas de
alumnado e o 80% do profesorado
satisfacción a los
diferentes grupos de
interés

Charlas informativas

01/05/2017

No se precisan

Equipo decanal y
Comisión de
Calidad

Enquisa de satisfacción

01/05/2017

Non se precisan

Área de Calidad de
la Universidad de
Vigo

Equipo decanal

01/07/2017

I4: Resultado de las
encuestas de
satisfacción

Difusión do grao en ambas
modalidades

Campañas de divulgación en
centros de Ensinaza
Secundaria e en medios
publicitarios

30/07/2017

Propios e da
Vicerrectoria de
Planificación e
Desenvolvemento
Económico

Equipo decanal e
Comisión de
Calidad

Equipo decanal

10/09/2017

Número de primeira
matrícula no curso
2017-2018

Pouca implicación da
comunidade do centro nos
asuntos de Calidade

Incrementar a implicación

Debates na Xuntas de
Facultade

31/07/2017

Propios

Coordinación
Calidade

Equipo decanal

30/10/20167

Actas

Na Comisión de Calidade do
30/03/2017 determínase que se
alcanzou este obxectivo , tal e como se
manifestou no proceso de acreditación
do grao

Realizada

Satisfactorio

Alto

A operatividade actual pode
ser mellorada

Mellorar a operatividade da
Comisión de Calidade

Incrementar o debate e as
xuntanzass da Comisión

31/07/2016

Propios

Coordinación
Calidade

Equipo decanal

01/03/2016

Actas

Na Comisión de Calidade do
30/03/2017 determínase que se
alcanzou este obxectivo , tal e como se
manifestou no proceso de acreditación
do grao

Realizada

Satisfactorio

Alto

Baja participación del
estudiantado

Máster en
Valoración, Xestión Accións para reducir o Abandono dos estudos (aínda
e Protección do
abandono
non é pública a taxa)
Patrimonio Cultural

Incrementar el número de
participantes en esas encuestas

Reducir a taxa de abandono

Determinar as causas do
abandono

15/07/2016

Recurso Humanos

Coordinación de
Materia/Coordinaci
ón da Titulación

Coordinación da
Titulación

31/07/2016

Actas da CA e
Evidencias de
actuación

Realizada

Pouco Satisfactorio

Medio/Baixo

Seguemento dos
abandonos.
Contacto telefónico
co alumnado para
determinar as
causas e orientar
sobre as
posibilidades de
finalziación da
titulación

Facultade de
Historia

86

Facultade de
Historia

Máster en
Accións para a mellora
Valoración, Xestión
da eficiencia e o
e Protección do
rendemento
Patrimonio Cultural

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

8

Títulación

85

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

7

Centro

Facultade de
Historia

84

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

7

Centro

Grao en Xeografía e Acondicionamento dso
Historia
asentos das aulas

Asentos nada confortables

Facultade de
Historia

83

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

7

Centro

Cableado das aulas
Grao en Xeografía e
para uso de portátiles
Historia
polo estudantado

Facultade de
Historia

82

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

7

Centro

Centro

Facultade de
Historia

81

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

7

Centro

Facultade de
Historia

80

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

7

Centro

Facultade de
Historia

70

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

5

Títulación

Facultade de
Historia

78

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

5

Títulación

Coordinación de
Comisión de
Materia/Coordinaci
Titulación do Máster
ón da Titulación

31/07/2016

Indicadores da
titulación; WEB

Acordo da Comisión Académica da
Titulación do 13/11/2015. No curso
2015/16 se incrementou o número de
TFM defedidos. No curso 2016/17, a
data máxima para a solicitude do TFM
segundo a nova nornativa, foi o
31/01/2017

Realizada

Satisfactorio

Alto

31/11/2016

Recursos materiais
dispoñibles

Adquirir os novos equipos

31/12/2015

Propios

Equipo decanal

Equipo decanal

01/12/2015

Equipos adquiridos

A actualización dos equipos
informáticos é un obxectivo
permanente, que debe facerse cada
final de curso en función do
presuposto

Realizada

Medio

Medio

Adacar asentos cunha
ergonomía saudable

Xestionar coa vicerreitoría
de campus a instalación

31/07/2016

Vicerreitoría do
Campus

Unidade Técnica

Equipo decanal

01/03/2016

Obra executada

Esta acción no depende do centro,
senón da Vicerreitoría de campus. A
decana asume a función de
intermediaria para lograr este
obxectivo

Realizada
parcialmente

Medio. Solo un aula

Medio

Ausencia de cableado na
meirande parte dos asentos
dos estudantes

Poñer dito cableado nas aulas

Xestionar coa vicerreitoría
de campus a instalación

31/12/2015

Vicerreitoría do
Campus

Unidade Técnica

Equipo decanal

01/12/2015

Obra executada

Esta acción no depende do centro,
senón da Vicerreitoría de campus. A
decana asume a función de
intermediaria para lograr este
obxectivo

Realizada
parcialmente

Medio. Dúas aulas

Medio

Reforma da páxina web

Necesidade de incorporar
melloras

Actualización de novos contidos
e incorporación de novos
recursos

Contratación dunha
empresa

31/07/2016

Propios e
vicerreitoría de
Economía e
Planificación

Equipo decanal

Equipo decanal

01/03/2016

A web renovada

A páxina web debe estar
constantemente actualizada, vaise
manter o contrato ca empresa para
facilitar este obxectivo

Realizada

Alto

Alto

Centro

Acondicionamento de
espazos comúns

Inexistencia dun espazo para
o alumnado de 3ª ciclo e
dunha sala para o
profesorado

Habilitar un espazo para o
alumnado de 3ª ciclo e unha
sala para o profesorado

Xestionar a consecución
deses novos espacios

31/07/2016

Propios e do campus

Equipo decanal

Equipo decanal

01/03/2016

Acta xunta de
facultade

Realizada

Satisfactorioi

Alto

Centro

Redistribución dos
espacios más eficiente

Cambio de profesorado con
ncesidades relacionadas ca
docencia

Outorgar os recursos materiais
necesarios para o
desenvolvemento das
actividades docentes

Reasignación de despachos,
das claves da impresora en
rede…

31/09/2015

Propios

Equipo decanal

Equipo decnal

15/09/2105

Información pública

Realizada

Satisfactorio

Alto

Proporcionar ao
Máster en
alumnado
Valoración, Xestión
infraestructuras de
e Protección do
traballo en consonancia
Patrimonio Cultural
coas exixencias

Carencia de hardware o
software preciso para a
realización de tareas do
máster

Mellorar a oferta de recursos
vinculados á titulación

Facilitar recursos

15/10/2016

Recursos humanos

Coordinación do
Máster;
Profesorado do
Máster

Coordinación da
Titulación

31/07/2016

Indicadores da
titulación; WEB

Realizada
parcialmente

Satisfacciçon media

Medio

Máster en
Actualizar a
Valoración, Xestión
información do
e Protección do
profesorado na páxina
Patrimonio Cultural
web

Ausencia de datos
significativos e de foto dos
docentes na web (aínda que
si teñen na plataforma de
teledocencia)

Mellorar a orientación dos
alumnos que se incorporan á
titulación e a identificación do
profesorado

Solicitar aos docentes uhna
fotografía e unha ficha de
datos

10/10/2016

Recursos humanos

Coordinadora de
Prácticas e
coordinación
máster

Comisión de
Titulación do Máster

30/09/2016

Páina WEB

Realizada

Satisfactorio

Alto

Centro

Poucos Traballos de Fin de
Máster defendidos

Modificacións na normativa
de Traballo de Fin de
Máster para establecer
medidas de seguemento do
Mellorar as tasas de eficiencia e
proceso. Reforzo e
obtención da titulación
modificación do calendario
e das sesións de orientación.
Subir informaciçon pública á
web

Ampliar e actualizar os Existen pero algúns obsoletos
Adquisición de novos equipos e
equipos da aula de
e poden incrementarse o
revisión técnica dos existentes
informática
número dos existentes

Facultade de
Historia

77

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

5

Títulación

Recabar propostas entre
Máster en
Manter a liña de
Acadar un acordo para asinar
profesores e alumnos de
Valoración, Xestión
ampliación dos
convenio coa Xunta de Galicia posibles ámbitos de interese, Sinatura de novos convenios
e Protección do convenios para a oferta
e outras entidades
realizar os trámites pertinentes
Patrimonio Cultural
de prácticas
e asinar os convenios

Unificar as vías de
acceso á información
por parte do
alumnado.; evitar o
Saturación da información
Mellorar a organización
spam procedente dos procedente de distintos foros; académica e as posibilidades de
foros de subscripción
efecto spam
seguemiento da titulación
obrigatoria na
plataforma de
teledocencia

15/10/2016

Vicerreitoría de
Titulacións; Recursos
humanos

Coordinadora de
Prácticas e
coordinación
máster

Comisión de
Titulación do Máster

30/10/2016

Convenios para a
realización de
prácticas

30/09/2016

Recursos humanos

Coordinación do
Máster;
Coordinadores de
módulos;
Coordinadores de
materias

Comisión de
Titulación do Máster

10/10/2016

Realizada

Satisfactorio

Alto

Plataforma de
Teledocencia;
Estructura dos foros

Pendente

Satisfactorio

Alto

Realizada

Satisfactorio

Medio

Realizada

Satisfactorio

Alto

Facultade de
Historia

76

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

5

Títulación

Máster en
Valoración, Xestión
e Protección do
Patrimonio Cultural

Facultade de
Historia

75

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

5

Títulación

Elaborar o cronograma das
Unificar e armonizar Reclamacións nas enquisas de
actividades formativas e
Máster en
criterios no volume de
satisfacción sobre a
Mellorar a organización
acadar un reparto
Valoración, Xestión
traballo esixible ao
sobrecarga de traballos e
académica e as posibilidades no
equilibrado das
e Protección do
alumnado e na
actividades; Incidencia na
seguemento da titulación
mesmas/Adecuar as tarefas
Patrimonio Cultural distribución temporal permanencia e no índice de
ao periodo en calendario de
do mesmo
abandono
cada materia

15/07/2016

Recursos humanos

Coordinación do
Máster;
Coordinadores de
módulos;
Coordinadores de
materias

Comisión de
Titulación do Máster

31/07/2016

Convocatorias e actas
das reunións;
Cronograma

Facultade de
Historia

74

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

5

Títulación

Grao Xeografía e
Historia

En todos os apartados de
Revisión exhaustiva das
Adecuación das guías Aínda que existe, a definición
metoloxía e avaliación incluir as guÍas docentes das materias
docentes á modalidade das tarefas semipresnciais é
matizacións necesarias para a
que se impartan na
semipresencial
escasa
semipresencialidade
modalidade semipresencial

15/06/2016

Propios

Coordinadora do
Grao

Coordinadora do
Grao Equipo decanal

15/05/2016

Docnet

Facultade de
Historia

73

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

5

Títulación

Grao Xeografía e
Historia

Continuar coa politica
de ampliación dos
Existen pero son ampliables e
convenios para a
algún non está actualizado
realización de prácticas (Consellería de Educación e
e revislaos no caso de
Cultura)
que proceda

Facultade de
Historia

72

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

5

Títulación

Grao Xeografía e
Historia

Organizar xornadas
informativas sobre as
funcións da Oficina de
Orientación
emEmprego da Uvigo

Descoñecemento dos
estudantes deste servizo

Facultade de
Historia

71

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

5

Títulación

Grao Xeografía e
Historia

Organizar xornadas
informativas sobre
aspectos de interese
para s estudantes e
sobre saídas
profesionais

Desinformación de aspectos
fundamentais e interese nas
saídas profesionais

Facultade de
Historia

70

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

5

Títulación

Grao Xeografía e
Historia

Titorías trimestrais
cos/as delegados/as
dos cursos

Instarar recursos
decomunicación sistemáticos
entre os estudantes e o
decanato

Facultade de
Historia

69

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

5

Títulación

Grao Xeografía e
Historia

Mellora de horarios e
calendario de exames

Reunificar foros e eliminar
foros innecesarios

Se conseguiu asinar o acordo coa
Consellería de Cultura e Deportes da
Xunta de Galicia, e reasinar os
restantes convenios de acordo co
decreto, a pesar do importate esforzo
burocrático

As guías docentes resvísanse cada ano
e na medida do posible reforzarase a
información para a mellora da
semipresencialidade

Ampliar a oferta de practicas

Sinatura de convenios e
actualización dos que non
estean adaptados o novo
decreto

30/04/2015

Propios

Coordinadora de
Prácticas

Coordinadora de
Prácticas. Equipo
decanal

15/03/2015

Convenios asinados

Realizada

Satisfactorio

Alto

Dar a coñecer o servico

Charla informativa

20/10/2015

Propios da Uvigo

PAS do servicio

Equipo decanal

05/10/2015

Correos electrónico e
información pública

Realizada

Satisfactorio

Elevado

15/03/2016

Vicerreitoría do
Campus: Actividades
extracadémicas

Equipo decanal

Equipo decanal

15/03/2016

Realizada

Pouco Satisfactorio

Baixo

Convocar cada trimestre
os/as delagados/as de curso

30/05/2016

Propios

Equipo decanal

Equipo decanal

30/05/2016

Correos electrónicos
da convocatoria

Realizada

Satisfactorio

Alto

Horarios docentes variables o Elaborar unha plantilla semanal
Proposta do equipo decanal
longo das semanas e
fixa e ampliar as datas previstas
e debate e aprobación na
encabalgamento das probas para a realización das probas de
Xunta de Facultade
de avaliación
avaliación

30/06/2015

Propios

Equipo decanal

Equipo decanal

15/06/2015

Acta da Xunta de
Facultade e
información pública

Realizada

Satisfactorio

Alto

Organizar charlas informativas
Charlas a cargo de PAS e de
sobre as dúbidas básicas
egresadas/os sobre a súa
(administración, bolsas, dos/as
experiencia laboral
estudantes

Incrementar a fluidez das
comunicacións

Realizose a actividade, pero a
asistencia do estudntado foi moi
escasa

A aprobación das actas sufiu unha
demora

Establecer parámetros e
obxectivos e comúns na
atención ao alumnado

Propor e establecer a ratio e
facer pública a información

01/09/2016

Recursos humanos

Coordinación do
Máster;
Coordinadores de
módulos;
Coordinadores de
materias

Comisión de
Titulación do Máster

30/09/2016

Actas da CA de
aprobación dos
tutores/Enquisas do
PAT

Realizada

Satisfactorio

Alto

Mellorar a retroalimentación
entre alumnado e profesorado,
a efectos de planificación

Mellorar a orientación e
seguemento do alumnado

15/10/2016

Recursos humanos

Coordinación do
Máster;
Coordinadores de
módulos;
Coordinadores de
materias

Comisión de
Titulación do Máster

30/10/20160

Convocatorias e actas
das reuniones

Realizada

Satisfacción media

Medio

15/10/2016

Recursos humanos

Comisión de
Titulación do
Máster

Comisión de Calidad

30/10/2016

Actas da CA de
aprobación dos
tutores/Enquisas do
PAT

Realizada

Satisfactorio

Alto

Especificar este punto nas
enquisas do PAT e das
materias

15/10/2016

Recursos humanos

Comisión de
Titulación do
Máster

Comisión de
Titulación do Máster

30/10/2016

Enquisas

Realizada

Satisfactorio

Medio

Mellorar a orientación dos
alumnos que se incorporan á
titulación

Reforzar as sesións de
orientación, incorporando a
participación dos
coordinadores de módulos e
fomentar a participación
nos foros

15/10/2016

Recursos humanos

Comisión de
Titulación do
Máster

Comisión de
Titulación do Máster

30/10/2016

Información na
plataforma de
teledocencia e en
outros medios
virtuais

Realizada

Satisfactorio

Medio

Elaborar unha guía de
acollida que inclúa os Inexistencia dun documento
aspectos máis
único que recolla a
relevantes do grao e do información máis significativa
centro

Facilitar a información nun
medio accesible

Elaboración da Guía de
Acollida

15/10/2014

Propios

Bolseiro de calidade

Equipo decanal

01/10/2015

Pdf da Guía de
Acollida e
información pública

Esta guía será actualizada en cada
curso

Realizada

Satisfactorio

Alto

Difusión do grao en
Xeografía e Historia nos Número de estudantes esasos
centros de Ensinanzas
na primeira matricula
Medias

Ampliar o número de
estudantes que acceden en
primeira matrícula

Contratación dunha
empresa para a realización
de talleres dos centros de
Educación Secundaria

30/05/2016

Propios

Empresa contratada

Equipo decanal

30/04/2016

Factura empresa e
información pública

O ámbito de actuación foi a provincia
de Ourense. A Comisión de Calidade
suxire que se amplie aá provincia de
Pontevedra no vinderiro curso

Realizada

Satisfactorio

Alto

Acoller o estudantado da
modalidade semipresencial

Benvida a través do correo e
convocatoria dunha titoría
ca decana para expor os
aspectos máis significativos

15/11/2016

Propios

Decana.
Coordinadora do
grao

Equipo decanal

12/11/2016

Realizáronse dúas xuntanzas ao longo
Mail da convocatoria.
do curso, a participación non foi
Anexo 1 do PAT
demasiado alta. Seguirase este sistema
en cursos venideros

Realizada

Satisfactorio

Medio-Alto

Adaptar os perfis de acceso e
admisión a nova realidade da
memoria do Grao

Redactar un documento
base e debatilo na Comisión
de Calidade e aprobalo na
Xunta de Facultade

30/06/2015

Propios

Coordinación de
Calidade e Comsión
de Calidade

Equipo decanal

15/06/2015

Documento de
Acceso e Admisión de
estudantes (plan
2014/2015) e actas
da Comisión da Xunta
de Facultade

Realizada

Satisfactorio

Alto

Facultade de
Historia

68

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

4

Títulación

Máster en
Establecer unha ratio
Ausencia de criterio na
Valoración, Xestión
proporcionada na
demora en que o profesorado
e Protección do
demora de resposta ás tarda en contestar correos e
Patrimonio Cultural consultas do alumnado
respostar dúbidas online

Facultade de
Historia

67

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

4

Títulación

Máster en
Valoración, Xestión Reforzar a coordinación
e Protección do
horizontal e vertical
Patrimonio Cultural

Facultade de
Historia

66

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

4

Títulación

Máster en
Valoración, Xestión
e Protección do
Patrimonio Cultural

Facultade de
Historia

65

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

4

Títulación

Coñecer as necesidades
Máster en
Axuste dos horarios
Perfil laboral dos estudante
doalumnado e mellorar a
Valoración, Xestión
para a conciliación
se dificultades detectadas nas
adecuación dos horarios da
e Protección do
laboral da comunidade enquisas de satisfacción por docencia presencial en función
Patrimonio Cultural
do máster
temas de conciliación laboral da dispoñibilidade dos mesmos
e dos docentes

Facultade de
Historia

64

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

4

Títulación

Máster en
Melloras no
Desorientación dos
Valoración, Xestión
mecanismo de acollida estudiantes que se matriculan
e Protección do
do estudantado
e incoporan tardiamente
Patrimonio Cultural

Facultade de
Historia

63

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

4

Títulación

Grao Xeografía e
Historia

Facultade de
Historia

62

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

4

Títulación

Grao Xeografía e
Historia

Facultade de
Historia

61

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

4

Títulación

Grao Xeografía e
Historia

Facultade de
Historia

60

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

4

Títulación

Grao Xeografía e
Historia

Melloras na
implantación do PAT,
asignado os titores
conforme a nova
normativa

Acollida adecuada á
modalidade
semipresencial

Existe coordinación pero é
mellorable

Escasa implicación da
comunidad docente nos
procedementos implantados

Novas necesidades en relción
á Implantación da
modalidade semipresencial

Necesidade de actualización
Actualización dos perfis tendo en conta o estudantado
de acceso e admisión
que se acolla a modalidade
semipresencial

Asignación de titores acorde
Mellorar a retroalimentación coa nova normativa (DO02entre alumnado e profesorado,
03 PI), Mellorar a
a efectos de planificación
orientación e seguemento
do alumnado

A elaboración do documento sufriu
unha pequena demora, sendo
aprobado o 21/07/2015

s

Facultade de
Historia

59

Facultade de
Historia

58

Facultade de
Historia

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

4

Centro

Centro

Actualización do PAT

Necesidade de actualización
para cumprir a normativa de
calidade

Necesidade de captar un
Ampliar a campaña de
número maior de estudantes
difusión
de primeira matrícula

Implantar un PAT máis
operativo e unificar os anexos

Redactar un documento
base e debatilo na Comisión
de Calidade e aprobalo na
Xunta de Facultade

Ampliar o número de
matriculados de novo ingreso

Contratación dunha
empresa de publicidade
(vídeo divulgativo,
publicidade nos medios
dixitais, campaña nas redes
sociais). Charlas
divulgativas. Camiseta
publicitaria. Xornadas de
portas abertas no tres
campus da Universidade.

30/11/2015

Actualizar e completar a
información na Memoria da
Titulación

Introducir en la memoria da
titulación as competencias
específicas que fallan,
arbitrando os canles para a
modificación

15/07/2016

Propios

15/12/2014

Documento do
protocolo e anexos do
O documento foi aprobado na Xunta
PAT e actas da
de Facultade celebrada o 27/11/2014
Comisión de Calidade
e Xunta de Facultade

Coordinación de
Calidade e Comsión
de Calidade

Equipo decanal

15/11/2014

Propios,
Vicerreitorado de
Empresa
Planificación e
publicitaria.
Desnvolvemento,
Estudantes
Vicerreitorado do
egresados. Equipo
campus de Ourense e
decanal
vicerreitorado de
estudantes

Equipo decanal

01/09/2015

Informe da empresa
de publicidade.
Información pública
das actividades
realizadas

Comisión de
Titulación do
Máster

Comisión de
Titulación do Máster

31/07/2016

Memoria da
Titulación

Propios

Realizada

Satisfactorio

Alto

Realizada

Satisfactorio

Medio

A data máxima depende dos prazos
establecidos no calendario para a
actualización da memoria da titulación

Realizada

Satisfactorio

Alto

A data máxima depende dos prazos
establecidos no calendario para a
actualización da memoria da titulación

Realizada

Satisfactorio

Alto

Realizada

Satisfactorio

Alto

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

4

Titulación

Grao Xeografía e
Historia

57

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

3

Títulación

Máster en
Valoración, Xestión
e Protección do
Patrimonio Cultural

Engadir as
competencias
específicas que fallan
nalgunhas fichas da
Memoria da Titulación

Competencias incompletas
nas fichas da memoria da
titulación

Facultade de
Historia

56

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

3

Títulación

Máster en
Valoración, Xestión
e Protección do
Patrimonio Cultural

Actualización da
redacción dos
resultados da
aprendizaxe na
Memoria da Titulación

Resultados desactualizados
na memoria da titulación

Inroducir a nova redacción
Actualización dos resultados da
dos resultados da
aprendizaxe na Memoria da
aprendizaxe na Memoria da
Titulación
Titulación

15/06/2016

Propios

Comisión de
Titulación do
Máster

Comisión de
Titulación do Máster

31/07/2016

Memoria da
Titulación

Facultade de
Historia

55

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

3

Titulación

Grao Xeografía e
Historia

Revisión e adecuación
das competencias de
todas as materias

Discordancia entre as
competencias que figunran
nas guías docentes e as da
Memoria

Adecuación das competencias
das Guías Docentes

Revisión sistemática das
competencias e adecuación
cando proceda

17/06/2015

Propias

Coordinadora de
Grao

Equipò decanal

30/05/2015

Guias docentes

Facultade de
Historia

54

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

2

Títulación

Máster en
Valoración, Xestión
e Protección do
Patrimonio Cultural

Aumentar a
participación nas
enquisas de
satisfacción

Participación de 68,42% no
profesorado e do 42,86%
no alumnado

Obter máis información sobre a
satisfacción dos grupos de
interese

Sesión orientativa sobre a
utilidade das enquisas e
promoción da campaña.
Subir os indicadores á WEB

30/07/2016

Recursos humanos

Comisión de
Titulación do
Máster

Comisión de
Titulación do Máster

15/06/2016

Indicadores de
participación nas
enquisas

Lixeiro desdenso na participacón do
alumnado nas enquisas de satisfacción.

Realizada

Insatisfactorio

Baixo

Facultade de
Historia

53

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

2

Titulación

Grao Xeografía e
Historia

Elaborar o plan de
viabilidade

25/04/2015

Propios

Coordinación de
Calidade

Equipo decanal e
Comisión de
Calidade

16/03/2015

Actas da Comisión de
Calidade e da Xunta
de Facultade

Este Plan de Viabilidade obtivo o
informe Favorable da ACSUG o
03/06/2015

Realizada

Satisfactorio

Alto

Facultade de
Historia

52

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

1

Títulación

Máster en
Actualización dos datos
Valoración, Xestión da Comisión Académica
e Protección do
na Memoria da
Patrimonio Cultural
Titulación

Datos non actualizados ou
incompletos en algúns
apartados

Actualizar e completar a
información na Memoria da
Titulación

Arbitrar os canles para a
modificación

15/06/2016

Propios

Coordinación do
Máster

Coordinación do
Máster

31/07/2016

Memoria da
Titulación

A data máxima depende dos prazos
establecidos no calendario para a
actualización da memoria da titulación

Realizada

Satisfactorio

Alto

Facultade de
Historia

51

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

1

Títulación

Máster en
Actualización e mellora
Valoración, Xestión
da información pública
e Protección do
na WEB
Patrimonio Cultural

Datos non actualizados ou
incompletos en algúns
apartados

Actualizar e completar a
información na páxina WEB
oficial

Revisar a información e
correxir e completar

31/07/2016

Propios

Coordinación do
Máster

Coordinación do
Máster

01/03/2016

Páxina WEB

No curso 2016/17 unificáronse as dúas
anteriores páxinas webs nunha única
nova páxina WEB na qu se realizou o
valeirado e actualización da
información

Realizada

Satisfactorio

Medio

A media de estudantes en
primeira matricula nos
Xustificar a viabiliadade dos
Elaboración do plan de útlimos tres cursos non acada cambios no plano de estudos do
viabiliade
a cifra estipulada pola Xunta
Grao de Xeografía e Historia
de Galicia no R.D.
para acadar as cifras estipuladas
correspondente

Realizar unha nova
revisión da WEB

Coordinación do
Máster

30/07/2017

Facultade de
Historia

50

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

1

Titulación

Grao Xeografía e
Historia

Corrección de erro na
Memoria

Detectado erro nas linguas en
que se imparte

Solucionar o erro

Arbitrar as canles para a
correción

31/01/2016

Propios

Equipo decanal

Equipo decanal

15/01/2016

Criterio 1 da Memoria
actualizada

Realizada

Facultade de
Historia

49

2014-1015

Seguimento anual das
titulacións

1

Titulación

Actualicar datos sobre
Grao en Xeografía e
a actual responsable do
Historia
título

Información sen actualizar

Actualizar información

Arbitrar os medios para
levar a cabo a actualización

31/01/2016

Propios

Equipo decanal

Equipo decanal

15/01/2016

Criterio 1 da Memoria Consultada a vicerreitoria notificaron
actualizada
que ese dato non é preciso actualizalo

Realizada

Facultade de
Historia

48

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

9

Titulación

Grao en Xeografía e
Historia

Escasa participación

Incrementar a participación

Información, difusión e
medidas institucionais

01/07/2015

Recursos humanos
do centro

Equipo decanal e
delegación de
estudantes

Equipo decanal

01/05/2015

Na Comisiçon de Calidade do
Actas xunta de centro 30/03/2017 acórdase establecer como
e correos electrónicos
meta o 50% de participación do
alumnado e o 80% do profesorado

Realizada

Satisfactorio

Alto

Facultade de
Historia

47

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

9

Centro

Facultade de
Historia

Ampliar o
Protagonismo poco relevante
protagonismo da CIGC

Darlle unha maior relevacia

Ampliar o número de
xuntanzas e de temas a
debater tratando de
incrementar a implicación
dos integrantes e as súas
iniciativas

01/07/2015

Recursos humanos
do centro

Coordinadora
calidade

Equipo decanal

01/05/2015

Actas da CIGC

Na Comisión de Calidade do
30/03/2017 determínase que se
alcanzou este obxectivo , tal e como se
manifestou no proceso de acreditación
do grao

Realizada

Satisfactorio

Alto

Facultade de
Historia

46

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

7

Centro

Facultade de
Historia

Continuar coa política
de mantemento e
mellora dos recursos
materiais, a ser posible
empregando recursos
infrautilizados

Posibles novas necesidades
ou avarías

Mantemento e mellora

Búsqueda de novos recursos

01/07/2015

Recursos materiais
do centro

Equipo decanal

Equipo decanal

01/05/2015

Acta xunta de
facultade

Realizada

Satisfactorio

Alto

Facultade de
Historia

45

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

6

Centro

Facultade de
Historia

Averiguar as posibles
causas do descenso de
satisfacción do
estudantado respecto
ao PAS

Descenso da satisfacción nas
enquisas de estudantes da
valoración do PAS

Mellorar o resultado

Realizar unha enquisa por
parte da delegación e/ou
dos delegados de curso

01/07/2015

Recursos humanos
do centro

Delegación de
alumnos

Equipo decanal

01/05/2015

Enquisa

Facultade de
Historia

44

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

5

Titulación

Existe pero é mellorable

Acadar unha maior
operatividade do PAT

Desenvolvemento das
actividades incluídas nos
anexos do procedemento do
PAT e reflexionar sobre os
resultados

01/07/2015

Recursos humanos
do centro

Coordinadora do
PAT

Equipo decanal

01/05/2015

Anexos do PAT

Realizada

Medio-Alto

Medio-Alto

Facultade de
Historia

43

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

5

Centro

Facultade de
Historia

Adaptar os convenios
erasmus á nova
convocatoria Erasmus+

Aparición dunha nova
normativa

Cumprir a normativa vixente

Renovación dos convenios

01/07/2015

Recursos humanos
do centro

Coordinadora
relacións
internacionais

Equipo decanal

01/05/2015

Novos convenios

Realizada

Satisfactorio

Alto

Facultade de
Historia

42

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

5

Centro

Facultade de
Historia

Analizar as
posibilidades de
captación de
estudantes alleos

Diminución dos estudantes
alleos nos plans de
intercambio

Ampliar o número de
estudantes alleos de plans de
intercambio

Contacto con coordinadores
erasmus dos centros con
convenio

01/07/2015

Recursos dos
erasmus

Coordinadora
relacións
internacionais

Equipo decanal

01/05/2015

Correos electrónicos

Realizada

Medio

Medio

Ampliar a participación
nas enquisas de
satisfación

Grao en Xeografía e
Maior alcnace da
Historia
operatividade do PAT

Non se realizou a enquisa porque en
enquisas posteriores se recuperaron os
ínidces habituais

Realizada

Ampliar as charlas
informativas sobre o
TFG

Número escasos de TFG
defendidos no curso 20122013

Fomentar a defensa do TFG no
curso correspondente

Charlas informativas do
coordinador do TFG

30/05/2015

Recursos humanos e
Coordinador do TFG
materiais do centro

Equipo decanal

30/04/2015

Difusión da charla e
información pública

Realizada

Satisfactorio

Medio

Plan de viabilidade

Aumentar o número de
matrículas de novo ingreso

Contratación de campañas
publicitarias

01/10/2015

Recursos económicos
compartidos entre o
centro e a
vicerreitoría
correspondente

Equipo decanal

Equipo decanal

31/07/2015

Información pública

Realizada

Satisfactorio

Alto

Difusión do grao en
actividades xenéricas
do campus e da
universidade

Escasas actividades
institucionais de difusión

Aumentar o número de
matrículas de novo ingreso

Implicación nas propostas
de colaboración realizadas
polas vicerreitorías
correspondentes

01/05/2015

Recursos humanos
do centro

Equipo decanal

Equipo decanal

01/03/2015

Información pública

Realizada

Satisfactorio

Alto

Grao en Xeografía e
Historia

Incremento da
participación nas
enquisas de
satisfacción

Escasa participación

Aumentar o número de
respostas

Difusión das enquisas e
medidas institucionais

01/05/2015

Recursos humanos e
materiais do centro

Equipo decanal e
delegación de
estudantes

Equipo decanal

02/04/2015

Actas xunta de
facultade e correos
electrónicos

Realizada

Satisfactorio

Alto

Titulación

Grao en Xeografía e
Historia

Habilitar mecanismos
para a viabilidade da
opción semipresencial

Nova opción semipresencial

Equiparar as posibilidades dos
estudantes semipresenciais aos
presenciais

Cursos de formación do
profesorado

01/07/2014

Recuros humanos da
plataforma faitic e
recursos materiais do
centro

Decana e
coordinadora de
grao

Equipo decanal

01/06/2014

Certificados asistencia

Realizada

Satisfactorio

Elevado

1

Titulación

Grao en Xeografía e
Historia

Habilitar mecanismos
para a revisión e
aceptación das
solicitudes da
modalidade
semipresencial

Necesidade de xustificar a
semipresencialidade

Determinar a viabilidade da
semipresencialidade

Comprobación
documentación

15/09/2014

Recursos humanos
do centro

Decana

Equipo decanal

01/09/2014

Acta de Xunta de
Facultade

Realizada

Satisfactorio

Alto

Seguimento anual das
titulacións

10

Titulación

Se se acepta a
modificación da
Grao en Xeografía e memoria, establecer un
Historia
calendario de
implantación do grao
modificado

Posibilidade de implantar
melloras no grao

Establecer un calendario de
implantación

Implantación progresiva

31/07/2013

Recursos humanos
do centro

Equipo decanal

Equipo decanal

01/02/2013

Memoria modificada

Realizada

Satisfactorio

Alto

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

9

Centro

Facultade de
Historia

Mellorar operatividade
de certos aspectos
relacionados coa
calidade

Equipo decanal recucido e
multiplicidade de funcións

Conseguir o reforzo necesario, e
a ser posible a colaboración
dunha persoa en exclusiva
poida atender a a xestión do
SIGC, cun gran volume de
traballo e moita importancia
para o centro

31/07/2013

Recursos da
Universidade de Vigo

Equipo decanal

Equipo decanal y
CGIC

02/07/2013

Na Comisión de Calidade do
Actas Xunta Facultade
30/03/2017 determínase que se
e Comisión de
alcanzou este obxectivo , tal e como se
Calidade
manifestou no proceso de acreditación
do grao

Realizada

Satisfactorio

Alto

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

7

Centro

Facultade de
Historia

Acondicionamento dos
Adecuación de despachos
Incremento do profesorado a Outorgarlles espazos de traballo
despachos para ubicar
individuais que quedaron
tempo parcial e necesidade
en consonancia coa súa
ao profesorado a
baleiros e reconvertilos para
de ubicalo
actividade docente
tempo parcial
acoller a máis profesorado

31/07/2013

Recursos materiais
do centro

Equipo decanal

Equipo decanal

01/02/2013

Realizada

Satisfactorio

Alto

Facultade de
Historia

41

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

4

Titulación

Grao en Xeografía e
Historia

Facultade de
Historia

40

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

4

Titulación

Intensificar a difusión
Grao en Xeografía e
do grao a través dunha
Historia
empresa publicitaria

Facultade de
Historia

39

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

4

Titulación

Grao en Xeografía e
Historia

Facultade de
Historia

38

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

2

Titulación

Facultade de
Historia

37

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

2

Facultade de
Historia

36

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

Facultade de
Historia

35

2012-2013

Facultade de
Historia

34

Facultade de
Historia

33

Información pública
dos despachos

Na Comisiçon de Calidade do
30/03/2017 acórdase establecer como
meta o 50% de participación do
alumnado e o 80% do profesorado

Facultade de
Historia

32

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

6

Centro

Facultade de
Historia

Incluír na web unha
ficha cos datos máis
significativos do
profesorado

Ausencia de datos
significativos e foto do
profesorado

Actualizar a información

Solicitar aos docentes unha
foto e os datos para
completar a ficha

31/07/2013

Recursos humanos e
materiais do centro

Equipo decanal

Equipo decanal

01/02/2013

Información pública

Realizada

Satisfactorio

Alto

Facultade de
Historia

31

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

5

Titulación

Grao en Xeografía e
Historia

Ampliar oferta das
prácticas

Existen pero son ampliables

Asinar novos convenios con
empresas e institucións

Recompilar propostas entre
o profesorado e o alumnado
de posibles ámbitos de
interés. Realizar os trámites
e asinar os convenios

31/07/2013

Recursos humanos e
materiais do centro

Coordinadora de
prácticas e equipo
decanal

Equipo decanal

01/02/2013

Convenios e oferta
das prácticas

Realizada

Satisfactorio

Alto

Facultade de
Historia

30

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

5

Titulación

Grao en Xeografía e Mellora de horarios e
Historia
calendario de exames

Demandas de melloras por
parte dos estudantes.
Empléase demasiado tempo
para a súa elaboración

Ampliar o grao de satisfacción
do estudantado e profesorado
cos horarios

Establecer os horarios e os
exames nunha aplicación de
calendario e manter os
horarios o máis uniforme
posible

30/06/2013

Recuros humanos e
Equipo decanal,
materiais do centro bolseiro de calidade

Equipo decanal

30/03/2013

Actas nas que se
aproban os horrios e
o calendario de
exames

Realizada

Satisfactorio

Alto

Facultade de
Historia

29

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

5

Titulación

Grao en Xeografía e Reforzar a coordinación
Historia
horizontal e vertical

Existe pero é mellorable

Debater e poñer en común
elementos significativos da
docencia

Reunións entre a
coordinación do curso e os
respectivos profesores e
entre a coordinación dos
distintos cursos

31/07/2013

Recursos humanos e
materiais do centro

Coordinación cursos
e coordinación
titulación

Equipo decanal

01/02/2013

Convocatorias e actas
de reunións

Realizada

Satisfactorio

Alto

Facultade de
Historia

28

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

4

Titulación

Grao en Xeografía e
Historia

Titores do PAT que non son
docentes dos estudantes
titorizados

Asignación de titor entre os
docentes desde curso

Reasignación de titores

31/10/2013

Recursos humanos
do centro

Comisión SGIC

Equipo decanal e
comisión SGIC

01/10/2013

Actas da reunión nas
que se aproben as
asignacións

Realizada

Satisfactorio

Alto

Facultade de
Historia

27

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

4

Titulación

Comprobar a
Grao en Xeografía e idoneidade do horario
Historia
de atención do
decanato

Descoñecemento do grao de
satisfacción do horario de
atención

Coñecer a opinión dos
estudantes

Preguntarlle aos delegados
de curso

31/07/2013

Recuros humanos,
equipo decanal,
delegación de
estudantes

Equipo decanal,
delegación de
estudantes

Equipo decanal

01/02/2013

Resultados de
opinións

Realizada

Satisfactorio

Alto

Facultade de
Historia

26

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

4

Titulación

Demasiada información para
Melloras no
Grao en Xeografía e
expor nunha sesión. Ausencia
mecanismo de acollida
Historia
de participación activa dos
de novos estudantes
estudantes.

Facultade de
Historia

25

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

3

Titulación

Grao en Xeografía e
Historia

Modificar na memoria
os códigos das
competencias
adaptándoas á
lexislación vixente (RD.
861/2010)

Códigos non actualizados

Facultade de
Historia

24

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

2

Titulación

Grao en Xeografía e
Historia

Si se acepta a
modificación da
Memoria introducir
cambios na materia
"prácticas externas"

Materia optativa de 6
créditos

Mellora no PAT

Dende o curso 2015-2016 se
establecen reunións trimestrais entre
os representantes do estudantado e a
coordinación de calidade

Dividir as sesións
Aumentar a información e
informativas en varios días e
dividir as exposicións en días
fomentar a participación do
diferentes. Organizar un taller
estudantado de novo
de tipo práctico.
ingreso.

01/09/2013

Equipo decanal,
delegación de
Recursos humanos e
estudantes e áreas
materiais
e servizos do
campus

Equipo decanal.

31/07/2013

Publicidade do evento
nas canles de difusión
do centro

Realizada

Satisfactorios

Alto

Cambiar os códigos antigos
polos que indica a
lexislación vixente

31/07/2013

Recuros humanos do
centro

Equipo decanal

01/02/2013

Memoria reformada

Realizada

Satisfactorio

Alto

Ampliar o número de créditos a
Habilitar máis convenios
12 e convertila a obrigatoria
con institucións e empresas

31/07/2013

Recursos humanos
do centro

01/02/2013

Convenios de
prácticas

Realizada

Satisfactorios

Alto

Actualización dos códigos

Equipo decanal

Equipo decanal,
Equipo decanal e
titora de prácticas e
titores de prácticas
docentes

15/04/2013

Recursos humanos:
equipo decanal,
docentes e
estudantado.
Recursos materiais:
equipos aula
informática

Arbitrar os medios para a
implantación da materia

01/09/2014

Humanos: equipos
directivos e docente
de Inglés

Medios que permitan a
implementación da
docencia
semipresencialidade

31/07/2014

Humanos:
porfesorado do
centro

Equipo decanal

Proposta de modificación da
Memoria

31/07/2014

Humanos: equipo
directivo e
profesores
colaboradores

Aproximar os procedementos
de Calidade ós axentes
implicados

Maior difusión dos
procedementos ampliando a
información nas canles
establecidas

31/07/2013

Escasa operatividade

Mellorar as accioóns da
Comisión do SGIC

Elaborar un calendario de
posibles actuacións

Aínda que se implementan
accións, non se encadran no
contexto dos procedimientos

Adecuación ós procedementos
do SIGC

Titulación

Grao en Xeografía e
Historia

Aumentar a
participación das
enquisas de
satisfacción

Número reducido de
respostas, especialmente
entre o estudantado

2

Titulación

Grao Xeografía e
Historia

Se se acepta a
modificación da
Memoria, incluír a
materia: “Inglés para
Humanidades"

Ausencia no plano de estudos
dunha materia elemental

Seguimento anual das
titulacións

1e2

Titulación

Grao en Xeografía e
Historia

Se se aceptan as
modificacións da
Memoria, arbitrar os
medios para a
semipresencialidade

Interese en realizar o grao por
estudantes que non poden Adecuar o Grao ás necesidades
asistir as aulas con
da semipresencialidade
regularidade

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

1

Titulación

Actualización na
Memoria dos
Os procedimientos da
Grao en Xeografía e
procedementos de
matrícula están obsoletos na
Historia
matrícula da Normativa
Memoria
de Permanencia da
Universidad de Vigo

20

2011-2012

Seguimento anual das
titulacións

9

Centro

Trasladar á comunidad
do centro a necesidade
de encadrar as accións
no sistema de
procedemientos

Se detectan accioóns de
calidade que non están
incluídas no sistema de
procedementos

Facultade de
Historia

19

2011-2012

Seguimento anual das
titulacións

9

Centro

Mellorar a
operatividade da
Comisión do SIGC

Facultade de
Historia

18

2011-2012

Seguimento anual das
titulacións

9

Centro

Conectar as melloras
implementadas ós
procedemintos
establecidos

Facultade de
Historia

17

2011-2012

Seguimento anual das
titulacións

8

Titulación

Facultade de
Historia

16

2011-2012

Seguimento anual das
titulacións

7

Facultade de
Historia

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

23

2

Facultade de
Historia

22

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

Facultade de
Historia

21

2012-2013

Facultade de
Historia

21

Facultade de
Historia

Comprobación da taxa
Grao de Xeografía e
Elevada taxa de abandono no
de abandono no curso
Historia
curso 2011-2012
2012-2013

Mellora da ubicación
do profesorado a
tiempo parcial

Demasiado concentración de
docentes nun despacho

Charlas informativas e
Obter máis información sobre a
realización das enquisas na
opinión da comunidade do grao
aula de informática

15/03/2013

Resultados das
enquisas

15/06/2014

POD

Equipo decanal

01/02/2014

Guías Docentes

Equipo decanal

Equipo decanal

01/02/2014

Información pública

Humanos e materiais
do centro e da
Comisión

Equipo decanal e
Comisión do SIGC

Equipo decanal

01/02/2013

Información e actas
Xunta de Facultade

31/07/2013

Recursos humanos e
materiais do Centro e
da Comisión do SIGC

Equipo decanal e
Comisión do SIGC

Equipo decanal

01/02/2013

Análisise e control das
actuacións relativas ós
procedimientos

31/07/2013

Humanos (Centro e
Comisión)

Equipo decanal e
Comisión del SIGC

Equipo decanal e
Comisión del SIGC

Reducir a taxa de abandono

Determinar as cuasas

31/07/2013

Humanos e materiais
do centro

Equipo decanal,
Comisión SIGCe
Delegación
estudantes

Mellorar as condicións de
traballo dos/as contratados/as
temporales

Reasignación dos espacios
liberados por mor das
xubilacións

31/07/2013

Materiais do centro

Equipo decanal

Asentar no estudantado
coñecementos de Inglés
referidos ás humanidades

Actualizar información

Equipo decanal

Equipo decanal

Na Comisiçon de Calidade do
30/03/2017 acórdase establecer como
meta o 50% de participación do
alumnado e o 80% do profesorado

Realizada

Satisfactorio

Alto

Realizada

Satisfactorio

Alto

Realizada

Medio

Alto

Realizada

Satisfactorio

Alto

No proceso de acreditación do grao en
Xeografía e Historia (marzo 2017)
compróbase que esta acción está
realizada

Realizada

Satisfactorio

Alto

Actas Comisión do
SGIC

No proceso de acreditación do grao en
Xeografía e Historia (marzo 2017)
compróbase que esta acción está
realizada

Realizada

Satisfactorio

Alto

01/02/2013

Actas da Comisión

No proceso de acreditación do grao en
Xeografía e Historia (marzo 2017)
compróbase que esta acción está
realizada

Realizada

Satisfactorio

Alto

Equipo decanal,
Comisión SIGC

01/02/2013

Actas Comisión e
evidencias de
actuacións

Durante os cursos 2014-2015 e 20152016 a taxa de abandono é de 0

Realizada

Satisfactorio

Elevado

Equipo decanal

01/02/2013

Información portas
despachos

Realizada

Satisfactorio

Elevado

Equipo decanal e do Equipo decanal e do
Departamento de
Departamento de
Historia, Arte e
Historia, Arte e
Xeografía
Xeografía

O obxectivo e unha mellora constante
na implementacióin, así como unha
difusiçon planificada da mesma

Conectar a
fotocopiadora do
Non existe conexión en rede
pavillón 2 á rede dos
equipos do profesorado

Facilitar e abaratar o coste das
impresións individuais de
profesorado

Conexión da fotocopiadora
á rede e as IP do
profesorado

31/10/2012

Materiais do centro

Técnicos
informáticos

Equipo decanal

01/10/2012

Instalación en rede

Realizada

Satisfactorio

Elevado

Equipos obsoletos

Mellora dos recursos
informáticos para a docencia e
o estudantado

Adquisición de novos
equipos

31/10/2012

Recursos económicos
do centro

Equipo decanal

Equipo decanal

01/10/2012

Equipos adquiridos

Realizada

Satisfactorios

Elevado

Ausencia de links entre a web
do centro e do Departamento

Actualizar a información

Establecer un link entre ca
web do departamento de
Historia, Arte e Xeografía

31/07/2013

Proxecto Piloto da
uniformidade da
web, Vicerreitorado
de Alumnado,
Docencia e Calidade.
Recursos humanos
do centro

Bolseiro
informático

Equipo decanal

01/02/2013

Páxina web

Realizada

Satisfactorio

Elevado

Incrementar a información
sobre a mobilidade e ter
evidencias da satisfacción do
estudantado

Recompilar a información
de interese e elaborar
enquisas

31/07/2013

Coordinadora de
Humanos e materiais
relacións externas e
do centro
equipo decanal

Equipo decanal

01/02/2013

Páxina web e
enquisas

Realizada

Satisfactorio

Elevado

Asinar novos convenios

Recabar propostas entre o
profesorado e estudantes de
posibles ámbitos de
interese, realizar os trámites
pertinentes e asinar os
convenios

31/07/2013

Coordinadora de
Recursaos humanos e
prácticas e equipo
materiais do centro
decanal

Equipo decanal

01/02/2013

Convenios asinados e
oferta de prácticas

Realizada

Satisfactorio

Elevado

Planificar máis
racionalmente os horarios

31/072013

Recursos humanos e
materiais do centro

Equipo decanal,
becario centro,
profesores e
estudantes

Equipo decanal

01/02/2013

Actas nas que se
aproban os horarios

Realizada

Satisfactorio

Elevado

Reunións entre a
coordinación dun curso e o
profesoradp e entre a
coordianción dos distintos
cursos

31/07/2013

Humanos e materiais
do centro

Coordinación do
curso e da
titulación

Equipo decanal

01/02/2013

Informe da
coordinación

Realizada

Satisfactorio

Elevado

Titulación

Establecer
Desorganización do
Regular o horario de atención e Fixar un horario concreto e
Grao de Xeografía e procedimentos para a procedemento da atención do
a posta por escrito das
incitar a reflexión escrita
Historia
atención ao estudante
estudantado polo equipo
demandas e inquedanzass
previa á entrevista
polo equipo decanal
decanal

30/09/2012

Recursos humanos e
materiais do centro

Equipo decanal

Equipo decanal

15/09/2012

Difusión do horario e
do formulario das
demandas e
inquedanzas

Realizada

Satisfactorio

Elevado

Titulación

Grao en Xeografía e
Historia

Manter a asignación do
curso pasado e so reasignar
aos estudantes de novo
ingreso

31/10/2012

Recursos humanos
do centro

Comición de SGIC

Equipo decanal e
Comición de SGIC

01/10/2012

Actas da xunta de
centro nas que se
aproban os/as
titores/as

Realizada

Satisfactorio

Elevado

Facultade de
Historia

15

2011-2012

Seguimento anual das
titulacións

7

Centro

Facultade de
Historia

15

2011-2012

Seguimento anual das
titulacións

7

Centro

Mellora equipamento
da aula informática

Facultade de
Historia

14

2011-2012

Seguimento anual das
titulacións

6

Centro

Eenlace á web do
Departamento, para
completar os datos
sobre a actividade
investigadora do
profesorado

Facultade de
Historia

13

2011-2012

Seguimento anual das
titulacións

5

Titulación

Facultade de
Historia

12

2011-2012

Seguimento anual das
titulacións

5

Centro

Facultade de
Historia

11

2011-2012

Seguimento anual das
titulacións

5

Titulación

Grao en Xeografía e
Historia

Facultade de
Historia

10

2011-2012

Seguimento anual das
titulacións

5

Titulación

Grao en Xeografía e Reforzar a coordinación Durante o curso son escasas
Historia
horizontal e vertical as actuacións de coordinación

Facultade de
Historia

9

2011-2012

Seguimento anual das
titulacións

4

Facultade de
Historia

8

2011-2012

Seguimento anual das
titulacións

4

Ampliar a información
da web relativa á
Información insuficiente. Non
Grao en Xeografía e
mobilidade de
existen enquisas sobre a
Historia
estudantes e establecer
estadía
enquisas de
satisfacción

Ampliar os convenios e A oferta de prácticas pode ser
oferta das prácticas
ampliada

Mellora de horarios

Mellora do PAT

Ampliar o grao de satisfacción
Descontento de certos cursos
dos estudantes e profesores no
cos horarios anteriores
horario

Cambio de asignación de
titor/a en diferentes cursos

Priorizar as reuniós de
coordinación

Manter, na medida do posible,
o/a mesmo/a titor/a en toda a
titulación

Revisión períodica
dos equipos

Equipo decanal e
bolseiros de
informática

O remate do
curso

Facultade de
Historia

7

2011-2012

Seguimento anual das
titulacións

4

Titulación

Melloras no
Grao en Xeografía e
mecanismo de acollida
Historia
a novos estudantes

4

Centro

Reforma páxina web

Facultade de
Historia

6

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

Facultade de
Historia

5

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

3

Titulación

Grao en Xeografía e
Historia

Facultade de
Historia

4

2011-2012

Seguimento anual das
titulacións

2

Titulación

Darlle maior
Grao en Xeografía e
protagonismo aos
Historia
procedementos PE01 e
PC01

Facultade de
Historia

3

2011-2012

Seguimento anual das
titulacións

2

Centro

Facultade de
Historia

2

2011-2012

Seguimento anual das
titulacións

2

Titulación

1

2011-2012

Seguimento anual das
titulacións

1

Centro

Grao de Xeografía e
Historia

Existe, pero non permite
accesos directos e presenta
certas carencias de
información

Crear unha web máis operativa

Inclusión da web no
proxecto Piloto do
vicerreitorado de alumnado,
docencia e calidade

31/07/2013

Recursos humanos e
materiais do centro e
do vicerreitorado

Equipo decanal

Equipo decanal

01/02/2013

A propia páxina web

Realizada

Satisfactorio

Elevado

Existe, pero é mellorable

Aumentar a información e
incluír á Delegación de Alumnos
de Historia

Maior difusión do evento.
Ampliar a información.
Incluíra Delgación de
Alumnos. Realizar unha
visita guiada. Difundir os
discursos do acto (decana e
representante de
estudiantes)

05/09/2012

Recursus humanos e
materias propios

Equipo decanal e
Delagación de
Alumnos de
Historia

Equipo decanal

06/09/2012

Platamorama Tema.
Facebook e páxina
web do ccentro

Realizada

Satisfactorio

Elevado

Determinar de forma global a
adquisición de competencias
dos estudantes

Estudar as posibles
estratexias e implantar a
máis axeitada

31/07/2013

Recursos humanos
propios

Comisión do SGIC

Equipo decanal

01/02/2013

Actas da Xuntas de
Facultade

Realizada

Satisfactorio

Elevado

Na Comisión de Calidade do
Actas Xuntas de
30/03/2017 determínase que se
Facultade e Comisión alcanzou este obxectivo , tal e como se
de Calidade
manifestou no proceso de acreditación
do grao

Realizada

Satisfactorio

Elevado

Na Comisiçon de Calidade do
30/03/2017 acórdase establecer como
meta o 50% de participación do
alumnado e o 80% do profesorado

Realizada

Satisfactorio

Elevado

Planificar implantación
de melloras para
Inexistencia dunha valoración
valorar a adquisición
global das competencias
global de competencias

Escasa implicación no SIGC
dos elementos activos da
titulación (docentes,
estudantes e PAS)

Achegar o Plan de Calidade e os
Difusión nas Xuntas de
seus Procedementos ao
Facultade e na Comisión de
estudantado e profesorado
Calidade

31/07/2013

Recusros humanos

Equipo decanal e
Comisión de
Calidade

Equipo decanal e
Comisión de
Calidade

01/02/2013

Aumentar a
participación das
enquisas de
satisfacción

Escasa participación

Obter máis información sobre a
Charlas informativas e
opinión especialmente dos
concretar un momento
estudiantes, pero tamén do
determinado por cada curso
profesorado
para responder as enquisas
na aula de informática

31/07/2013

Recursos humanos
propios

Equipo decanal

Equipo decanal

01/02/2013

Inremento das
porcentaxes das
respostas

Reanudar o contacto
con algúns dos
referentes externos
que figuran na
Memoria

Link desactualizado

Contactos escasos tras a
redacción da memoria

Intercambiar opinións sobre
a posta en práctica da
titulación, en relación a súa
vinculación como referentes
externos

31/07/2013

Recursos humanos
propios e alleos

Equipo decanal

Equipo decanal

01/09/2013

Acta Comisión de
Calidade. Convenios
prácticas externas

Realizada

Satisfactorio

Elevado

Actualización do enlace
á Normativa de
Permanencia da UVigo

Link desactualizado

Actualización da información

Proporcionar o link axeitado
e o documento en PDF

31/07/2013

Proxecto Piloto de
uniformidade da
web, Vicerreitorado Bolseiro de calidade
de Alumnado,
Docencia e Calidade

Equipo decanal

01/02/2013

http://www.uvigo.es/
opencms/export/sites
/uvigo/sites/default/u
vigo/DOCUMENTOS/f
ormacion/norm_perm
_grao_master.pdf

Realizada

Satisfactorio

Elevado

